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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLANÇÀ DE DATA 9-12-2014 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia  nou de 
desembre de dos mil catorze, es reuneix l´Ajuntament Ple, en primera 
convocatòria, sota la presidència de l’Alcalde,  Sr. Pere Vila i Fulcarà. 
 
Assisteixen els  regidors i les regidores que a continuació s´indiquen, a 
l´objecte de celebrar sessió pública ordinària:  
 
Assistents:  Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sra. 
Assumpció Ministral i Dardé, Sr. Joaquim González i Rodríguez,  Sr. Joan 
Carles Subirats i Baró, Sr. Jordi Vilà i Baró,  Sr. Francesc Guisset i Lagresa, 
Sra. Sílvia Barris i Roca,  Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Josep Ortiz de Zárate i 
Perals i la Sra. Anna M Pujol i Llosa. 
  
Excusa la seva absència el Sr. Narcís Noguera i Negre. 
  
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació. 
 
L’Alcalde declara obert l’acte i tot seguit s’entra a conèixer els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia: 
 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
L’Alcalde demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 13 d’octubre 
de 2014, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 13 d’octubre de 2014, 
sense esmenes. 
 
 
2.-  Atorgament de Les Llances de Llançà 2015 
 
L’Alcalde explica el contingut de la reunió de la Comissió de les Llances, 
prèvies a la proposta que es presenta, i informa que  ara s’ha de realitzar la 
votació secreta per part de les Regidores i dels Regidors, mitjançant la butlleta 
que els repartirà el Secretari.  

 



Realitzada la votació, s’adopta el següent acord 

L’article 19 del Reglament Municipal de “Les Llances de Llançà” disposa que el 
Ple de l’Ajuntament aprovarà o refusarà amb caràcter definitiu la proposta 
presentada per la Comissió de Les Llances. 
Vista la proposta formulada per la Comissió de Les Llances en la reunió 
celebrada el passat dia  17 de novembre de 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
ATORGAR Les Llances 2015, a les següents persones: 
 
LLANÇA DE COURE 
Per unanimitat, 
Per formar part de l’Equip Mini Femení del Club Bàsquet Grifeu, campiones 
provincials de la Lliga regular de nivell A, i haver estat campiona d’Espanya de 
Mini Bàsquet Femení com a integrant de la Selecció Catalana de Bàsquet, any 
2014. 
AINA BAUS I REVUELTA 
 
 
LLANCES DE PLATA 
Amb onze vots a favor i una abstenció, 
Pel seu excel·lent currículum acadèmic, matrícula d’honor pel Treball de fí de 
carrera de medicina, a la Universitat de Girona, i actualment cursant el MIR a 
Oviedo (Astúries) 
CÈLIA CAULA I FREIXA 
 
Amb nou vots a favor i tres abstencions, 
Pel seu reconeixement al treball d’enginyeria tècnica, pel “Projecte d’execució 
d’un aparcament subterrani al Port de Llançà”, amb el qual obtingué Matrícula 
d’Honor a la Universitat Politècnica de Catalunya, i Primer Premi BASF 2013,  
STEPHANE JUANOLA I JOURNE 
 
 
LLANÇA D’OR 
Amb deu vots a favor i dues abstencions, 
Per la seva dedicació al llarg de més de 50 anys al foment, difusió i 
ensenyament, de forma desinteressada, de la “Dansa més vella de totes les 
danses que es fan i es desfan”, la Sardana  
GABRIEL SALVAT I DUCH 
ALBERT TOLSANAS I FULCARÀ 
 
 

 
3.- Dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Turística  de 
la Costa Brava 



 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Per unanimitat, s’acorda: 
 
El desembre de 1985 els Ajuntaments  de la zona coneguda amb el nom de 
Costa Brava es van fer càrrec del fet que el territori que tots aquests municipis 
abastaven era una realitat geo – turística prou caracteritzada per les seves 
condicions naturals i dedicació al turisme, varen optar per constituir la 
Mancomunitat  Intermunicipal Voluntària Turística de la Costa Brava i en varen 
aprovar els Estatuts pels que s’hauria de regir. 
 
Amb motiu de l’aprovació  de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat  de l’Administració Local que obliga a les 
mancomunitats de municipis a adaptar els seus estatuts, la Direcció General 
d’Administració Local Departament de Governació i Relacions Institucionals ha 
tramès a l’Ajuntament de Girona ofici on es demana informació sobre les 
actuacions dutes a terme per part de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
de la Costa Brava. 
 
En tant que la Mancomunitat és inoperant des de fa molts anys, procedeix la 
seva dissolució i a l’efecte i, de conformitat amb l’article 13 dels Estatuts, es 
precisa que tots els Ajuntaments mancomunats  adoptin l’acord de dissolució  
pel plenari amb el quòrum  de majoria absoluta legal. 
 
El Ple de l’Ajuntament aprova: 
 
Primer.-  ACORDAR la dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
Turística  de la Costa Brava, al trobar-se inoperativa. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Girona per tal de què 
centralitzi la tramitació de l’expedient de dissolució. 
 
 
4.- Separació de l’Ajuntament de Llançà, i si escau, dissolució del 
Consorci Terra de Pas. 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, manifesta que amb la Llei ARSAL els 
consorcis passen a tenir un nou règim jurídic diferent amb les dificultats que 
comporta i abans de 31 de desembre s’havia d’adherir a un municipi, i per 
motius pressupostaris no és viable per a cap dels municipis que formen part. 
Tot seguit llegeix el text del dictamen. 
 
Intervé el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal socialista, preguntant si tots 
els ajuntaments se separen. 
El Sr. Mora respon que, dels tretze, se’n separen onze i a la propera reunió del 
17 de desembre decidiran el dos restants si segueixen en el Consorci. 



La Sra. Anna M. Pujol, del grup municipal ICV, indica l’abstenció en el vot. 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb deu vots a favor, dels grups municipals de 
CiU, del PSC-PM i del BMC; i dues abstencions, dels grups municipals d’ULL-
AM i ICV, s’aprova: 
 
En data 9 de setembre de 2010 es va constituir el Consorci denominat «Terra 
de Pas»,  integrat pels Ajuntaments de Cadaqués, Colera, Garriguella, Llançà, 
Pau, Palau Saverdera, Pedret i Marzà, Portbou, Roses, Selva de Mar, Vilajuïga 
i Vilamaniscle,  amb la finalitat d’unir els esforços de tots els municipis de l’àrea 
per promocionar el turisme i les iniciatives de desenvolupament locals.  
En data 16 de desembre de 2010, es va incorporar l’Ajuntament de Rabós 
d’Empordà en el Consorci Terra de Pas. 
 
L’entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, ha suposat un canvi radical en el 
règim jurídic i de funcionament dels Consorcis, fins al punt que s’haurà 
d’adscriure el seu règim orgànic, funcional i financer a una de les 
administracions que l’integren, i hauran de formar part dels pressupostos e 
incloure’ls en el compte general de l’Administració pública d’adscripció. 
 
L’article 12 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del 
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, diu: 
 
Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán 
separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado 
término para la duración del consorcio. 
 
D’altra banda, l’article 13 de la mateixa norma, disposa: 
1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio 
salvo que el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus 
estatutos, acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al 
menos, dos Administraciones, o dos entidades u organismos públicos 
vinculados o dependientes de más de una Administración. 
 
Considerant que l’actual regulació dels consorcis no fa viable el manteniment 
d’aquest ajuntament dins de la seva estructura. 
 
Aquest Ajuntament en Ple, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts 
del Consorci, i amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la 
corporació, de conformitat amb allò que estableix l’article 313.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis de les Entitats Locals, i article 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 



 
El Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Aprovar, amb efectes a 31 de desembre de 2014, la separació de 
l’Ajuntament de Llançà del Consorci Terra de Pas, actualment en tràmit el canvi 
de denominació a Consorci Cap de Creus-Alberes, pels motius abans 
exposats, i si s’escau la seva dissolució, de conformitat amb el previst als 
articles 12 i 13 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del 
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. 
Segon.- Sotmetre a informació pública el presenta acord per termini de vint 
dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
Tercer.- Considerar elevat a definitiu el present acord, si en el termini 
esmentat, no es presenten al·legacions o reclamacions de cap tipus. En altra 
cas, s’hauran de resoldre expressament pel mateix òrgan plenari. 
Quart.- Notificar aquest acord al Consorci Terra de Pas, pel seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
 
5.- Aprovació definitiva Ordenances Fiscals per a 2015 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Núria Escarpanter, vol comentar als grups de 
l’oposició que han presentat al.legacions, que ho fa amb tot respecte però que  
se’ls demana una bonificació dins de l’Ordenança de captadors tèrmics o solar, 
que ja se’ls va proposar l’any 2011 que ja es va acceptar, els sobta tornar-la a 
veure; vol remarcar la proposta de crear una taxa per a caixers automàtics que 
ja existeix, i que quan es fa el copiar i enganxar, surt l’Ajuntament de Sabadell 
així com carrers d’aquella ciutat, i la rebaixa que demanen significaria cobrar 
menys del que ja es cobra a Llançà; també demanen una possible bonificació 
de la llar d’infants,  i li sembla greu que la bonificació per a famílies nombroses,  
que té l’Ajuntament ja és més beneficiosa per a les famílies. Vol concloure que 
si es presenten propostes, com la rebaixa de l‘IBI al 60% que significaria 
300.000 euros de rebaixa del pressupost, demana a l’oposició que les facin 
amb fonament, dient d’on sortirien aquest 300.000 € i que diguin d’on pensen 
ingressar-los, els partits de l’oposició si presenten propostes que les facin amb 
fonament. Tot seguit llegeix el dictamen. 
 
El Sr. Francesc Guisset, del GMS, expressa el vot favorable. 
 
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ULL-AM, dient que, pel que fa a 
la reflexió de la Sra. Escarpanter, que ells demanaven recàrrecs en els IBI dels 
habitatges que consten com a desocupats i són propietat de les entitats 
bancàries. Va revisar l’Informe d’Intervenció i tractat amb ella mateixa, com que 
no hi ha reglamentació en aquest aspecte, és per això que proposa crear 
aquesta regulació, per al futur aplicar els recàrrecs en aquests pisos buits 
propietat de la banca. Continua manifestant que sobre la rebaixa sol.licitada del 
0’66 al 0’60, ascendeix a 300.000 € aproximadament segons l’Informe 
d’Intervenció; lògicament aplicable podria ser-ho el fet és que l’estabilitat 



pressupostària es pot trencar o no segons els pressupostos que realitza l’equip 
de govern o qui mani en el seu moment. Ells prioritzen altres coses que farien 
possible una rebaixa de l’IBI que CiU no prioritza, són dues visions diferents. 
ULL-AM votarà en contra. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Josep Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, 
manifestant el vot a favor pels motius exposat en l’aprovació inicial. 
 
La Sra. Anna M. Pujol, del grup municipal d’ICV, indica que quant a l’IBI dels 
immobles, en aquests moments l’ajuntament hauria de tenir aquest llistat  
d’habitatges desocupats, d’altres ho han fet possible, és una manera de poder 
aconseguir nous ingressos, es tracta de voluntat. Pel que fa al tipus de 
gravamen que passi al 0’60 % demana si aquest any és l’últim que s’aplica la 
revisió. 
L’Alcalde respon negativament. 
Continua la Sra. Pujol dient que en el redactat o confecció de les OOFF es pot 
fer més i menys, caldria posar-hi voluntat política, aleshores el seu grup creu 
que hi havia marge, per la qual cosa votaran en contra. 
 
La Sra. Escarpanter vol concloure que la regulació de pisos desocupats és un 
tema molt complicat, és difícil disposar del llistat i saber exactament què vol dir 
que estiguin desocupats, és un tema que no descarten i es valoraria. Finalment 
indica que les propostes de rebaixa del pressupost amb despeses corrent com 
són 300.000 € si estesin en el govern veurien que no hi ha gaires sortides, 
llevat que  es treguin serveis o s’acomiaden treballadors, però el grup de CiU 
no té aquest criteri. 
 
 
Amb deu vots a favor, dels grups municipals de CiU, PSC-PM i BMC; i dos vots 
en contra, dels grups municipals d’ULL-AM i ICV, s’aprova: 
 
L’esmentada aprovació inicial s’ha sotmès a informació pública per al termini de 
30 dies hàbils, mitjançant anunci al BOP de Girona número 202, de data 22 
d’octubre de 204 i al taulell d’anuncis de la Casa Consistorial. 
S’han presentat diverses al.legacions per part dels grups municipals ULL-ERC i 
ICV, mitjançant registre d’entrada número 8294 de 21 de novembre de 2014, 
amb diverses propostes que consten a l’expedient. 
S’ha emès informe de la Intervenció, que consta dins l’expedient, en relació a 
les al.legacions presentades. 
Segons l’article 16.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, es regula que els acords 
de modificació de les esmentades ordenances hauran de contenir la nova 
redacció de les normes afectades, les dates de la seva aprovació i el 
començament de la seva aplicació.  
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació 
obrant en l’expedient, el Ple de l’Ajuntament  
 



ACORDA 
 
Primer.- DESESTIMAR les al.legacions presentades per ULL-ERC i ICV, en 
base a l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient. 
 
Segon.- APROVAR definitivament per a l’exercici 2015 i següents la 
modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, d’acord 
amb la redacció continguda en l’aprovació inicial: 
 
1.1.- General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de dret 
públic per a l’exercici 2015. 
2.1.- Impost de Béns Immobles. 
4.1.- Taxa per expedició de documents.  
4.3.- Taxa de Llicències urbanístiques. 
4.12.- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions 
i anàlegs situats en terrenys d’ús públic. 
4.19.- Taxa per utilització de la Casa de Cultura i dependències municipals. 
4.25.- Taxa per prestació de serveis de mercat d’acord amb el text que consta a 
l’expedient. 
 
Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Taulell de la 
Corporació municipal el present acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de 
les Ordenances Fiscals per l’exercici 2015, en els termes de l’aprovació inicial 
que no entraran en vigor fins la seva publicació, i regiran mentre no s’acordi la 
seva modificació o derogació.  
 
 
6.- Donar compte de l’informe d’avaluació trimestral pressupostària 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Núria Escarpanter, llegeix el següent dictamen: 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera estableix l’obligació de subministrar informació referent al 
compliment d’obligacions contemplades a l’article 15.2 de l’Ordre 
HAP/2105/2012 de 1  
d’octubre. 
L’Ordre HAP/2105/2012 de 1 d’octubre per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LO 2/2012, 
LOEPSF, estableix l’obligació trimestral de subministrament d’informació a 
través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques habiliti 
als efectes. 
En data  21 d’octubre d’enguany s’ha realitzat la tramesa de la informació 
corresponent a l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2014, a través 
de l’oficina virtual per a la coordinació amb les Entitats Locals del Ministerio de 
Hacienda. 
 
De les dades trameses d’execució del tercer trimestre d’enguany resulta: 



- Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
- Compleix l’objectiu de la Regla de la Despesa 
 
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació 
obrant en l’expedient, aquesta Regidoria proposa el següent  
 
ACORD: 
 
Únic.- DONAR COMPTE al Ple de la tramesa de l’execució del pressupost 
corresponent al tercer trimestre de 2014, d’acord amb els resultats assenyalats 
a la part expositiva d’aquest acord, de conformitat amb el que disposa la Llei 
Orgànica 2/2012, de 17 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, que estableix l’obligació de subministrar informació referent al 
compliment d’obligacions contemplades als articles 15 i 16 de l’Ordre. 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 
 
7.- Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2015. 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Núria Escarpanter, manifesta que vol fer un repàs 
al tractar-se del darrer pressupost d’aquest mandat de l’equip de govern. Indica 
que han mantingut el compromís de no augmentar cap taxa, només alguns 
petits arrodoniments sense increment substancial i quan s’ha tingut la 
possibilitat de fer-ho, han optat per la rebaixa fiscal, recorda els 500.000 € de 
l’anterior exercici i prop de 60.000 € en l’IBI d’aquest any; en aquest aspecte 
recalca la proposta dels grups de l’oposició que finalment fou  conjunta; han 
aplicat rebaixes en la taxa d’ocupació de via pública quan la temporada 
estiuenca ha estat dolenta han estat al costat de l’empresari, no s’ha acomiadat 
personal, no s’ha produït venda de patrimoni, l’activitat turística augmenta en 
número i qualitat; malgrat les retallades, mantenen ajuts a les  persones més 
necessitades, han garantit el suport a l’Ensenyament una vegada més amb els 
llibres i l’ ajut de material escolar per als estudiants; les associacions han 
continuat duent les activitats amb el suport íntegre municipal i també recolzant 
les de nova creació. S’ha produït una rebaixa de l’endeutament de manera 
progressiva, hi ha la creació de nous projectes per als joves, s’ha mantingut la 
despesa i reduint-la progressivament, han creat ocupació i es paga a 
proveïdors a menys de 30 dies. Indica que tot aquest redactat es conserva i es 
contempla i reflecteix en el pressupost de 2015. 
 
La Sra. Escarpanter manifesta que la idea del govern és que tot això es 
mantingui, atesa la bona situació econòmica de l’Ajuntament ja que la despesa 
ha disminuït el 6’2% i l’estabilitat pressupostària és correcta i el deute viu  
també. El criteri de l’equip de govern és que es poden fer inversions, presenten 
un pressupost on hi ha adquisició de terrenys, previsió del camp de gespa 
artificial en el col.legi, acabar la segona fase dels vestidors del camp de futbol, i 
la consolidació del camí de ronda a les Carboneres, urbanitzar el c/ Ter, 



adquisició de vehicle per a la Brigada i es preveu adquirir un servidor per a 
còpies de seguretat de l’ajuntament.  
 
Continua dient que el pressupost de 2015 és de 9.067.900 €  d’ingressos i de 
despeses, amb una diferència de més del 7’61 % en les despeses que respon 
a la contractació d’un crèdit per a inversions i també l’adequació dels ingressos 
a la realitat de la recaptació de les plusvàlues, pot dir que aproximadament 
l’increment és del 50% dels conceptes que ha esmentat. Pel que fa als 
pressupostos concrets:   
a) del Casal del Pensionista, indica que no hi ha variació significativa es manté 
com l’any anterior de 68.100 €  
b) Pressupost del Museu de l’Aquarel.la: no hi ha cap tipus de variació 
econòmica en aquest patronat, es mantenen els 59.650 euros del passat 
pressupost, remarca que hi ha una variació del 32,19 % a la baixa en el capítol 
1 de personal que respon a una Llei que s’haurà d’aplicar el mes de juny;  i que 
es produeix un augment significatiu en la partida de treballs a altres empreses, 
que respon a la preparació del llibre Porta d’Entrada al Cap de Creus, 
exposicions vàries, adquisició de material que millorarà l’entorn. 
c) Pressupost del Patronat d’Esports: no hi ha cap variació al respecte del 
pressupost de l’any passat, es mantenen amb un pressupost de 155.100 euros 
i s’han mogut algunes partides just per a actualitzar segons les despeses que hi 
hagueren l’any passat. Hi ha una variació del 25,40 % en el capítol I de 
personal.  
  
Resumint els Capítols d’Ingressos, val  a dir que del capítol I, hi ha un 
decreixement dins els Impostos directes que inclou l’IBI.  L’exercici 2013, el Ple 
municipal va  rebaixar 500.000 euros, que van  fer passar de 5.541.600 € que 
es recaptaven el 2013 als 5.041.600 l’any 2014. En aquest exercici 2015, han 
aplicat la rebaixa del 0,66 al 0,65 % rebaixant així altra vegada, uns 60.000 
euros. La variació suposa un -4,96 % de menys d’ingressos. Pel que fa a la 
recaptació per a vehicles de tracció mecànica es manté igual. L’Impost sobre 
increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana o plusvàlues hi ha un 
augment del 66,67 % i finalment, l’ Impost sobre activitats econòmiques, ha 
augmentat en funció del padró que ens trasllada l’Agència Tributària. 
 
Continua explicant que del Capítol II, l’ICIO, ha experimentat un increment  del 
10 %; al Capítol III, les Taxes, presenten un increment del 1,22 % ; al Capítol 
IV, de transferències corrents, hi ha un augment previst de 5,10% per una 
major aportació de l’Estat. Quant al Capítol V, que serien ingressos 
patrimonials, no es preveu cap augment i d’ingressos de capital hi ha previstos 
els 350.000 €, atès que es preveu inversió que volen dur a terme.  
 
Pel que fa al Capítol de Despeses,  al Capítol I de personal, augmenta un 1,91 
% que respon al possible retorn del 24,04 % de la paga extra que fou retinguda 
als treballadors, a més possiblement es produeixin dues jubilacions, que se’ls 
hauria d’abonar prop de 13.000 euros a cadascuna. 



Del Capítol II de despeses de béns corrents i serveis, hi ha un augment del 
3,83 %, motivat per l’augment dels arrendaments, el solar destinat al Centre de 
dia i al local dels joves, la despesa de la carpa per a Carnaval, més activitats 
previstes a l’Àrea de Joventut. I la compra d’aigua, si s’escau. 
 
Quant al Capítol III de despeses financeres, reflecteix la despesa derivada dels 
contractes de préstec, per tant augmenta un 16,04 %; sobre el Capítol IV de 
transferències corrents, hi ha un augment poc significatiu, de les aportacions 
dedicades a entitats i patronats, un 2,74 % ; pel que fa al Capítol d’inversions 
de capital, es preveuen unes inversions per valor de 422.000 € que fins ara no 
n’hi havia perquè no es preveien inversions i finalment,  els passius financers 
augmenten en un 1,20 % que inclouen totes les despeses d’amortització, 
interessos. Per tot això el seu grup presenta aquest pressupost i tot seguit 
llegeix el text del dictamen. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-PM, 
indicant que el seu grup al tractar-se d’aprovació inicial s’abstindran i se 
l’estudiaran a fons i, si escau, presentaran al.legacions durant el període 
d’exposició pública. 
 
El Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ULL-AM, vol exposar una valoració del 
que ha manifestat la Sra. Escarpanter. Els ingressos augmenten uns 290.000 
€, així com la despesa i s’incrementa uns 641.000 respecte l’exercici anterior 
provinents de la contractació de nous préstecs i pel finançament d’inversions; 
no els queda clar l’increment de les plusvàlues, és un increment bastant notori,  
li sembla exagerat; aleshores cal saber si hi ha fiabilitat d’aquest increment tan 
notori; també el cost del personal augmenta un 2%; el Capítol 2 torna a 
augmentar i es posa a nivells d’anys anteriors de més bonança; també ha 
manifestat el tema de l’aigua, en una partida i pregunta si els nivells de reserva 
d’aigua són bons aleshores caldria esmenar o reduir una partida com aquesta. 
Quant a les inversions, demana si poden concretar el detall i fer-li arribar, el 
crèdit que es demana en què es destina; finalment demana confirmació de la 
ràtio del deute viu, a quin percentatge se situa, el seu grup calcula que és 
proper al 46%. Conclou que no entenen la contradicció de l’equip de govern 
que durant tota la legislatura  no han volgut fer inversió a crèdit i ara en fan, si 
ho poden raonar.  
 
Intervé el Sr. Josep Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifestant que 
en els arrendaments hi ha un increment, i demana si correspon al solar del 
Centre de Dia que ja estava arrendat i que s’utilitzava com a dipòsit de 
vehicles. 
L’Alcalde li respon afirmativament però que al canviar-ne l’ús de la parcel.la, 
s’ha renegociat el preu del lloguer a l’alça amb els propietaris. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pujol, del grup municipal ICV, dient que no disposen  
una comparativa del pressupost del 2014. Aspectes sobre la pujada i baixada 
d’imports de les partides com protocol o altres despeses, per poder veure les 



diferències;  també indica que si és el darrer pressupost del mandat aniria bé, 
ja que l’Alcalde va manifestar que el pressupost de fet és el programa de 
l’equip de govern, per comprovar-ne el compliment, hagués estat bé adjuntar-
la, tot i  així creu que a Intervenció se’ls hauria d’aportar dels darrers 4 anys per 
veure i comprovar el que era el programa de govern.  
Continua dient que si analitzen les previsions d’ingressos pel 2015, en 
comparació al 2014, hi ha increments que creuen que són més que optimistes: 
L’ increment de l’IIVTNU (plusvàlues) en un 66,67% respecte el 2014 creuen 
que és una previsió  massa optimista que pot acabar generant un dèficit al final 
del 2015. És veritat que a molts ajuntaments s’està recuperant la recaptació i 
les dades a Llançà són bones però els creixements consignats, en la majoria 
dels casos no passen del 10% - 15%. És el que fa creure amb l’excés 
d’optimisme. El mateix passa amb l’IAE al qual se li preveu un increment de 
recaptació del 15,38% respecte el 2014, aquest impost només el paguen les 
empreses que facturen més de 1M€ l’any, pregunta si tan bé li aniran les coses 
a les grans empreses ubicades a Llançà el 2015. Pel que fa a l’ICIO, impost de 
construccions i obres, preveuen un creixement anual del 10%, el més assenyat 
seria mantenir les mateixes previsions del 2014. 
 
Afegeix que en el Capítol IV es preveuen subvencions de la Generalitat a la llar 
d’infants. Aquesta previsió atenent els pressupostos 2015 de la Generalitat és 
irreal, a més, la pròpia Consellera ha manifestat que les dotacions a les escoles 
bressol és zero. Sap perfectament que l’any 2014 no hi ha hagut cap subvenció 
de la Generalitat per aquest concepte i la  mateixa situació es dóna pel que fa 
al FCL i l ICASS, o sigui que costarà una mica fer-ho quadrar. 
El seu grup considera que els pressupostos es basen en una previsió massa 
optimista, o millor dit irreal dels ingressos, que comportarà que durant l’any 
2015 s’hauran de retallar algunes partides. Continua manifestant que un 
municipi que té un pressupost sanejat hauria de presentar un pressupost que 
donés resposta a les necessitats. No hi ha cap proposta de prioritats ni de 
programes a prioritzar, és un programa de creixement zero en el capítol II i IV, 
malgrat el que ha dit la Regidora, no hi ha prioritats. El mateix passa amb els 
patronats, amb l'agreujament que les dotacions per capítols i les aportacions de 
l Ajuntament es mantenen iguals, el seu grup es pregunta si no hi ha cap 
prioritat en serveis a la gent gran, en esports o en el museu, sembla molt retòric 
cada any el mateix 
Una altra qüestió seria el capítol de personal en el cas del museu, en el 
pressupost consta una persona i en la relació de llocs de treball i plantilla 
general 2, pregunta quina és la correcta. 
 
Es troba que la política de retallades del PP i CiU el món local es pateix molt, 
s’està posant al límit als ajuntaments que com a institució de proximitat coneix 
les necessitats de la ciutadania, presta els serveis i els garanteix. Les retallades 
són una cosa i l’austeritat n’és una altra. Aquests pressupostos no son creïbles, 
ni són justos, ni donen resposta a les necessitats dels llançanencs i 
llançanenques.  Tampoc no poden acceptar que puguem hipotecar un pla de 
mandat futur ni el corresponent pla d’inversions. I Pregunta si  la inversió en 



gespa artificial  d’un nou camp de futbol, és la partida més important del nou pla 
d’inversions, demana si realment és la més necessària. 
 
Resumint, troben a faltar una dotació en el capítol IV per garantir ajudes a la 
gent necessitada, no volem ni acceptem política assistencial, volem polítiques 
actives i transversals per garantir drets dels ciutadans i ciutadanes, 
necessitaríem disposar d’una partida especifica de despesa amb el càlcul 
aproximat de necessitats fet conjuntament entre els Serveis Econòmics i 
Serveis Socials de l'Ajuntament. Consideren que és un pressupost sense 
il·lusió, continuista, merament de gestió. Un pressupost que presenta una 
aportació a tots els capítols sense creixement ni decreixement, excepte al 
Capítol I per la pròpia dinàmica dels convenis i retribucions que va explicar la 
Regidora a la Comissió Informativa. No hi ha ni un mínim relat de programes 
singulars i prioritats. És un pressupost basat exclusivament en números i cal dir 
que darrera els números hi han d’haver polítiques i donar respostes a les 
necessitats de la gent. 
 
Afegeix que esperen que mantinguin un seguiment mes acurat en els 
compliments dels tributs i millorar la gestió per aquests compliments. El seu 
grup no veu que sigui la inversió més necessària el camp de gespa artificial, no 
hi ha dotació de fons de contingència, que pot ser molt eficient per a situacions 
sobrevingudes i noves o majors necessitats de la gent de Llançà. 
Finalment, algunes consideracions sobre l’informe de la Interventora, en primer 
lloc, és un informe més que reduït i totalment innocu. Com és possible que 
informi favorablement un Pressupost que incompleix les obligacions normatives 
actuals,  per exemple, tal i com consta en un arxiu de la documentació: no es 
compleix amb la Regla de la Despesa que limita el creixement d'un pressupost 
respecte del de l’any anterior en el total de la despesa financera. Pel 2015 es 
de l’ 1,3 % mentre que l’increment del Pressupost de Llançà és del 6,33%.  La 
Delegació del Govern el podria arribar a impugnar i fins i tot anular, 
evidentment no compartim aquest criteri del govern del PP però si que creuen 
que cal fer aquest advertiment, això potser obligaria a l’Ajuntament a modificar 
a la baixa el pressupost de la despesa ordinària en 371.859,70 €.  
 
La Sra. Escarpanter replica als grups de l’oposició que no pateixin perquè la 
Llei permet a l’Ajuntament endeutar-se fins al 75 % i aquest pressupost 
comporta el 45%, porten 4 anys consecutius demostrant que hi ha un superàvit, 
en els exercicis i recorda que havia estat fins passat el 100% d’endeutament, 
creu que s’està pel bon camí. Quant a l’IAE, l’increment que plasma el 
pressupost, es basa en les dades d’Hisenda que presenta uns padrons i 
l’ajuntament liquida, no és cap invenció. Li han sobtat les paraules de la Sra. 
Pujol quan descriu el pressupost com una cosa sense canvis i rutinari; i ella que 
defensava que faltaven inversions. El criteri a què es destinaran les inversions 
no és el mateix, però ara poden presentar aquestes inversions per al poble. Ara 
bé, no es pot dir que no s’inclouen ajuts, sí que n’hi ha, d’ajuda i cooperació per 
import de 27.000 € a moltes associacions llançanenques.  
 



Sobre el tema de la regla de la despesa efectivament l’ajuntament compleix 
l’estabilitat pressupostària i el deute viu però no compleix la regla de la despesa 
i si es pregunten sobre la gravetat,  no és greu. La Interventora de l’Ajuntament 
pot manifestar que els pressupostos són favorables perquè quan no es 
compleix un d’aquests paràmetres l’Ajuntament ha de presentar un Pla 
econòmic i financer i és el que ha fet l’equip de govern. Encara que aquest any 
se saltin la regla de la despesa que l’Estat permet incrementar l’1,30% i Llançà 
ho fa més del 6%, quan es faci la liquidació en positiu, els 422.000 € d’inversió 
passaran a la columna integrada al pressupost corrent, seran unes despeses 
corrents. 
 
Afegeix que l’equip de govern creu que són pressupostos realistes, els hauria 
agradat molt anys enrere presentar inversions però el que no entén el Sr. Cusí, 
és que no es podien presentar inversions. Es va prioritzar rebaixar l’IBI per no 
acomiadar personal i estalviar i ara que es poden permetre endeutar-se es farà 
per a inversions. 
 
El Sr. Guisset fa ús de la paraula, preguntant sobre les previsions d’ICIO i les 
plusvàlues en què es poden fonamentar aquestes previsions. 
La Sra. Escarpanter respon que la Interventora a mida que obté liquidacions ho  
ha adequat. És demostrable i encara que sembli exagerat, així ho ha informat. 
 
El Sr. Cusí demana que li respongui la pregunta sobre l’IIVTNU, que es preveu 
un augment molt notori  el seu grup no entén el perquè. 
La Sra. Escarpanter contesta que els tècnics hi treballen i poden preguntar-li a 
la mateixa Interventora, quan hi ha increment d’aquestes partides és perquè la 
previsió o el resultat dels exercici 2014 ha anat a l’alça i també el que 
preguntava de l’aigua, és evident que després de les llevantades, segurament 
aquesta despesa no caldrà, en tot cas ho poden presentar com a al.legació 
durant l’exposició pública i, si escau, rebaixar-ho. Convida els grups de 
l’oposició a fer les consultes oportunes a la Intervenció. 
 
 
Amb set vots a favor, del grup municipal de CiU; dos vots en contra, dels grups 
municipals ULL-AM i ICV; i tres abstencions, dels grups municipals PSC-PM i 
BMC, s’aprova: 
 
Redactat el Pressupost General per a l’exercici 2015 en la forma prevista al 
Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
juntament amb la plantilla de personal i el pla econòmic i financer annex a 
l’expedient 
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació 
obrant en l’expedient, el Ple de l’Ajuntament  
 
ACORDA: 



 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pressupost de l’exercici 2015, de 
conformitat amb el següent detall, i el Pla Econòmic i Financer que consta 
annex a l’expedient: 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

Denominació Pressupost 
Ajuntament

Pressupost 
Casal 

Pensionista

Pressupost 
Museu 

Aquarel·la

Pressupost 
Patronat 
Esports

Deducció 
Aportac.

PRESSUP. 
GENERAL

I
Impostos 

directes 5.291.600 5.291.600

II
Impostos 

indirectes 55.000 55.000

III
Taxes i altres

ingressos 1.797.000 3.000 500 1.800.500

IV
Tranferències 
corrents 1.558.000 65.000 59.050 155.100 -279.150 1.558.000

V
Ingressos 

patrimonials 16.300 100 100 16.500

VII
Tranferències de

capital 0 0

IX
Passius 

financers 350.000 350.000

TOTALS 9.067.900 68.100 59.650 155.100 -279.150 9.071.600

 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 
 

Denominació Pressupost 
Ajuntament

Pressupost 
Casal 
Pensionista

Pressupost 
Museu 
Aquarel·la

Pressupost 
Patronat 
Esports

Deducció 
Aportac.

PRESSUP. 
GENERAL

I
Despeses de
Personal 3.875.970 33.400 18.750 28.200 3.956.320

II
Despeses de
béns corrents i 3.495.900 34.700 40.900 126.900 3.698.400

III
Interessos

123.000 123.000

IV
Tranferències 
corrents 477.030 -279.150 197.880

VI
Inversions

422.000 422.000

IX
Passius 
financers 674.000 674.000

TOTALS 9.067.900 68.100 59.650 155.100 -279.150 9.071.600

 
 
Segon.- APROVAR la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’exercici 
2.015, d’acord amb el següent detall: 
 



         
                  

A) PLACES DE FUNCIONARIS             

  GRUP  PLACES  VACANTS  OBSERVACIONS   

1. Funcionaris d'Habilitació Nacional          
          Secretari A1  1          
          Interventor A1  1  1       
           
           

2. Escala d'Administració General          
           
          1.1. Subescala Tècnica Superior A1  1          
          1.2. Subescala de Gestió A2  1           
          1.3. Subescala Administrativa C1  5          
          1.4. Subescala Auxiliar C2  7   2       
          1.5. Subescala Subalterna AG.PROF  1   1       
                  
                  
3. Escala d'Administració Especial          
           
          3.1. Subescala Tècnica d'Administració Especial         
                    3.1.2. Classe Tècnica Mitja          
                           Tècnics Mitjans A2  2   2       
  
          
                    3.1.3. Classe Tècnica Auxiliar          
                          Tècnics Auxiliars C1  2   1       
                          Auxiliars Tècnics C2            
           
          3.2. Subescala Serveis Especials          
                    3.2.1. Places de Comeses 
Especials           
                              Títulats Superiors A1  1           
                              Diplomats                
                              Tècnics Especialistes C1  1           
                              Auxiliars C2              
                              Altres AG.PROF  2   2       
               
                    3.2.2. Policia Local i els seus 
auxiliars          
                              Sotinspector C1  2   1       
                              Sergent C1  1           
                              Caporal C2  3           
                              Agent C2  15   6       
               
Total places funcionaris     46           
                  

B) PLACES DE LABORALS              

  GRUP  PLACES  VACANTS  OBSERVACIONS   
           



          1. Tècnics Superiors  A1              
          2. Tècnics Mitjans A2  2   1       

          3. Tècnics Auxiliars C1  6   2      
          4. Oficials i Auxiliars C2  14   5      
          5. Operaris AG.PROF  30   22      
               
Total places personal laboral     52          
         

B) PLACES DE CONTRACTATS              

  GRUP  PLACES  DEDIC. %  OBSERVAC.   
          
          2. Tècnics mitjans A2  1   100   12 mesos   
          4. Oficials i Auxiliars C2  2   100   12  mesos   
 C2  1   100   7 mesos +1 dia   
 C2  1   100   2,5 mesos   
  C2  9   100   2 mesos   
  C2  1   26,66   2 mesos   
  C2  1   100   8 dies   
  C2  4   100   6 dies   
          5. Operaris AGR.PR.  1   100   3,5 mesos   
               
               
Total places personal contractat     21           
 
 
Tercer.- APROVAR la plantilla de personal del Casal del Pensionista per a 
l’exercici 2.015, d’acord amb el següent detall: 

                 
A) PLACES DE FUNCIONARIS 

 
  

 
  

 
    

  GRUP PLACES VACANTS OBSERVACIONS 

Total places personal funcionari   0         
  
               
B) PLACES DE 
CONTRACTATS 

 
  

 
  

 
    

  GRUP PLACES DEDIC % OBSERVACIONS 

    
          1. Tècnics Superiors              
          2. Tècnics Mitjans             

          3. Tècnics Auxiliars             

          4. Oficials i Auxiliars C2 1   
16 

h/setmana   12 mesos 

          5. Operaris Agrup.  1   50% jornada   12 mesos 

          
Total places personal contractat   2         
 
 



Quart.- APROVAR la plantilla de personal del Museu de l’Aquarel.la per a 
l’exercici 2.015, d’acord amb el següent detall: 
 
                
A) PLACES DE FUNCIONARIS 

 
  

 
  

 
    

  GRUP PLACES VACANTS OBSERVACIONS 

                
B) PLACES DE LABORALS 

 
  

 
  

 
    

  GRUP PLACES VACANTS OBSERVACIONS 

    
          1. Tècnics Superiors              
          2. Tècnics Mitjans             

          3. Tècnics Auxiliars             

          4. Oficials i Auxiliars             

          5. Operaris AG.PROF 1         

          
Total places personal laboral   1         

  
 
Cinquè.- APROVAR la plantilla de personal del Patronat d’Esports per a 
l’exercici 2.015, d’acord amb el següent detall: 
 
                
A) PLACES DE FUNCIONARIS 

 
  

 
  

 
    

  GRUP PLACES VACANTS OBSERVACIONS 

                
B) PLACES DE CONTRACTATS 

 
  

 
  

 
    

  GRUP PLACES DEDIC % OBSERVACIONS 

    
          1. Tècnics Superiors              
          2. Tècnics Mitjans             

          3. Tècnics Auxiliars             

          4. Oficials i Auxiliars C2 1   
71,33 % 
jornada   12 mesos 

          5. Operaris             

          
Total places personal contractat     1         

  
 
Sisè.-.- SOTMETRE el Pressupost inicialment aprovat, la plantilla de personal i 
el Pla Econòmic i Financer a informació pública per termini de 15 dies hàbils, 
mitjançant anunci al BOP i al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, als 
efectes d’examen i reclamacions. 
De no produir-se reclamacions  dins el termini d’exposició pública, s’entendrà 
definitivament aprovat el Pressupost, en els mateixos termes i quantitats. 
 
Setè.- El Pressupost definitivament aprovat es publicarà resumit a nivell de 
capítols al BOP i al Tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat amb el 



que disposa l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.” 
 
 
8.- Aprovació inicial del Reglament intern de l’Espai Jove de Llançà 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Subirats, llegeix el dictamen. 
 
Intervé el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-PM, indicant que estan 
d’acord amb el criteri d’oportunitat en regular l’ús de l’espai i  que durant 
l’exposició pública presentaran  les suggerències. Votaran a favor 
 
El Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifesta el vot favorable i 
demanen que si calgués fer alguna modificació puntual que pugui sorgir més 
endavant, ja que és nou regular-ho a Llançà, marcar una periodicitat per 
renovar-lo o revisar-lo. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Josep Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, dient 
que voten a favor. 
 
La Sra. Anna M. Pujol, del grup municipal ICV, indica el vot favorable i pregunta 
si el redactat és copiat d’algun altre espai jove o s’ha tingut com a referència . 
 
El Sr. Subirats respon que és de creació pròpia, i s’han basat en aspectes que 
ja s’aplicaven en altres llocs i també han recollint la regulació d’altres municipis, 
i com que fa mesos que l’espai Jove és obert i s’estudiarà que cada cert temps 
es pugui revisar, des de que està obert, s’ha anat adaptant i escoltant els joves 
i actuar en conseqüència, pel que fa a normes i com s’han de comportar en 
aquests espai per a un bon funcionament. 
 
La Sra. Pujol replica que aquests reglaments interns són complicats, només es 
referia a seguir l’experiència d’altres municipis. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
L’Ajuntament de Llançà disposa d’un centre de trobada pel jovent del municipi, 
denominat Espai Jove. 
Pels serveis municipals s’ha elaborat una proposta de Reglament de règim 
intern de l’Espai Jove, per regular les normes bàsiques de funcionament del 
centre. 
En virtut del que disposen els articles 25.2 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i  50.2.d) i 162, de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.  
 
El Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament de Règim Intern de l’Espai Jove de   



Llançà. 
Segon. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del 
Reglament per termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar 
al•legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció de l’anunci 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària, en el tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal.  
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al•legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, 
el “Reglament de Règim Intern de l’Espai Jove de Llançà.”, que ara s’aprova 
inicialment, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap 
acord exprés.  
Quart. Un cop aprovat definitivament, el seu text es publicarà íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i al web  municipal i 
s’anunciarà en el DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat 
íntegrament, i es trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
9.- Mocions:  
 
9.1.- Moció en motiu del 25  de novembre de 2014, Dia  Internacional per la 
lluita contra la violència masclista. 
 
La Regidora del grup municipal d’ICV, Sra. Anna M. Pujol,  llegeix el text del 
dictamen. 
 
Intervé la Sra. Sílvia Barris, del grup municipal socialista, manifestant que és 
una qüestió que ja s’hauria d’haver eradicat. Cada any es presenta la Moció, 
falta dotació pressupostària perquè sino no s’avançarà en la lluita i caldrà 
incrementar-ne els càstigs als maltractadors, i els que també pateixen les 
conseqüències són els fills; evidentment votaran a favor. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ULL-AM, indicant el 
vot favorable  
 
El Sr. Josep Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, expressa el vot a favor. 
 
El Sr. Joan C. Mora, del grup municipal CiU, manifesta el vot favorable. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
El dia 25 de novembre commemorem el dia Internacional per l’eradicació de les 
violències masclistes. Unes violències que els masclistes produeixen els 365 
dies de l’any atemptant contra la vida de les dones. 
Els incompliments constants de les recomanacions internacionals per eradicar 
la violència masclista que es produeixen a casa nostra, dels quals alerten amb 



preocupació les organitzacions feministes, són una prova més de la necessitat 
imperant de d’un canvi de rumb decisiu cap a polítiques actives de lluita contra 
el masclisme.  
Per una banda, les recomanacions generals del comitè de la CEDAW (de l’any 
1992) i per l’altre del Conveni d’Istanbul del Consell d’Europa per prevenir i 
combatre la violència contra les dones (que va entrar en vigor l’1 d’agost 
d’enguany), ha de ser una prioritat de país, per a totes les institucions 
públiques, des de l’àmbit educatiu fins al judicial i, especialment, en aquest 
últim.   
9 dones assassinades per violència masclista a Catalunya i 42 dones a l’Estat 
en el que portem d’any. 47 dones mortes des del 2010 a Catalunya. 282 dones 
mortes des del 2010 a l’estat espanyol. Enguany, 55.853 dones víctimes de 
violència en l’àmbit de la parella han estat ateses a Catalunya per la Unitat de 
Suport d’Atenció a les Víctimes. Xifres que tenen rostre, nom i cognoms, vides. 
Que descriuen una xacra que no para de créixer i que esdevé una situació 
dramàtica que qüestiona els fonaments de la nostra democràcia incapaç de 
garantir el dret de les dones a viure lliures de violència.  
Les xifres visibles de la violència masclista en totes les seves formes i 
expressions, des dels maltractaments en l’àmbit de la parella, la violència 
sexual o els assetjaments laborals, entre altres múltiples manifestacions, així 
com els perfils dels agressors masclistes i la gravetat de l’augment de la 
violència en la població més jove, com alerten recents estudis,  constaten una 
realitat inacceptable en qualsevol país democràtic. Més enllà de les dades 
visibles, informes recents com el de l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió 
Europea presentava unes conclusions alarmants: un 22% de les dones a l’Estat 
espanyol afirmava haver patit violència física o sexual i ho callava. Un 30% 
denunciava haver patit violència física, psicològica o sexual a la infància per 
part d’un adult.  
En l’informe presentat per Dones Juristes l’octubre del 2013 sobre els drets de 
les dones adolescents davant la violència masclista es feia palesa la dura 
realitat que les violències masclistes persisteixen en les relacions entre nois i 
noies on persisteixen i s’incrementen les conductes masclistes, d’assetjament i 
control, especialment a través de les TIC, que queden impunes per la manca 
de regulació.  
10 anys després de l’aprovació de la Llei integral de violència de gènere i 6 
anys de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que van 
significar un pas en ferm per traslladar la violència masclista de l’àmbit privat a 
l’àmbit públic i polític, constatem la necessitat de reafirmar un compromís 
estable i perseverant de les administracions públiques. Un compromís que ha 
de impulsar la necessària transformació dels valors socials i implementar les 
mesures i dotació de recursos que permetin combatre la xacra de la violència 
masclista des d’un abordatge integral i interdisciplinar i incidir en tots els factors 
que la perpetuen.  
Cal fer saber als agressors el rebuig i la condemna absoluta de  totes les 
expressions de violència masclista, també de les més subtils i simbòliques. Cal 
emetre un contundent missatge de que no hi ha impunitat front els feminicidis ni 
la violència masclista. 



El Dia internacional per l’eradicació de les violències masclistes, 25 de 
novembre, és una oportunitat per fer visible, una vegada més, aquesta situació 
devastadora que nega a milions de dones el seu dret a viure una vida lliure de 
violències. Però no n’hi ha prou en fer-la visible, cal un compromís ferm, social i 
polític per tal de combatre-la i eradicar-la. Cal posar fre a aquesta situació 
alarmant.  
 
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament de Llançà  adopta els següents acords: 
 
Primer.- Instar a les forces polítiques a articular des del Parlament de 
Catalunya, la constitució d’un Acord Social i Polític per l’eradicació de la 
violència masclista integrat per les organitzacions socials i feministes, que 
treballen en l’àmbit dels drets de les dones, i les organitzacions polítiques. 
L’Acord tindrà per objectiu elaborar les recomanacions i mesures per la lluita 
contra la violència masclista a totes les institucions públiques de Catalunya així 
com fer-ne el seguiment, avaluar les polítiques i emetre informes de caràcter 
públic 
Segon.- L'Ajuntament es compromet al fet que les polítiques i les estratègies 
que s'implementin per prevenir les agressions sexistes parteixin d'una educació 
afectiu-sexual a tots els nivells que faciliti desenvolupar una sexualitat basada 
en el respecte i la igualtat real entre dones i homes. 
Tercer.- Ampliar els recursos econòmics i humans destinats al 
desenvolupament de polítiques d'igualtat actives, integrals i participatives, per 
la consecució d'una Societat lliure de violència de gènere, en la línia de 
l'apuntat pel Conveni d'Istanbul sobre prevenció de la violència de gènere i les 
propostes enunciades pels col·lectius feministes. 
Quart.-  Comunicar aquest acord als grups polítics amb representació al 
Parlament de Catalunya i a la Mesa del Parlament. 
 
 
9.2.- Moció de suport al Correllengua 2014 
 
El Regidor del grup municipal d’ULL-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix el text del 
dictamen. 
 
La Sra. Sílvia Barris, del grup municipal PSC-PM, manifesta que votaran a 
favor. 
 
El Sr. Josep Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que vota a favor. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Anna M. Pujol , del grup municipal ICV, expressant 
el vot favorable  
 
El Sr. Joan C. Mora, del grup municipal CiU, expressa el vot favorable. 
 
 
Per unanimitat s’aprova: 



 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes. 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i 
comunitàries. 
Atesa la consolidació que després de 18 anys està assolint la iniciativa cívica 
del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, 
associacions i societat civil en general. 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i 
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,. 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi. 
 
Per tots aquests motius, el Ple de l'Ajuntament de Llançà  adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport al Correllengua 2014 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar 
el Correllengua i aportar l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les 
activitats programades. 
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 
propis d’aquesta corporació. 
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 
08014 de Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi. 
 
 
9.3.- Moció per a la  priorització de les Inversions i la participació 
ciutadana 
 
La Regidora del grup municipal d’ICV, Sra. Anna M. Pujol, llegeix el següent 
text del dictamen: 
 
Motivació 
Atès que l’equip de govern de CiU té previst realitzar el projecte de millora  
“Projecte bàsic Urbanització aparcament Passeig Marítim” i “Projecte bàsic 
Reurbanització Carrer Barcelona al Passeig Marítim” inversions i actuacions 
que es duran a terme al nucli del Port 



Atès que l’equip de govern de CiU, també té prevista realitzar inversió en la 
construcció  del “Projecte camp de futbol gespa artificial” d’un camp de futbol 
de gespa artificial al pati de l’escola municipal de Llançà CEIP Pompeu Fabra 
Atès que en aquests projectes, hi manca el debat de participació ciutadana tal 
com estableix la Llei d’urbanisme [Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme] i la bona política, i que 
l’exposició pública dels projectes no és pot considerar, de cap manera,  
participació ciutadana 
Atès que aquests projectes no s’han debatut en Ple Municipal,  tot i que el cost 
total de les inversions dels projectes ascendeixen a quantitats suficientment 
considerables   
Projectes Total Pressupost de Licitació 
Camp de futbol gespa artificial 178.843,32 € 
*Urbanització aparcament Passeig Marítim 102.386,24 € 
Reurbanització Carrer Barcelona al Passeig 
Marítim 

199.044,84 € 

TOTAL: 480.274,40 € 
• Pressupost General 2014: 8.430.000 € 
• Total (provisional*) pressupostat pels tres projectes exposats: 

480.274,40 € 
 
Atès que el mes d’agost i setembre, el nucli del Port i de la Vila van patir greus 
inundacions, i que aquestes son constants i seguides en episodis de pluges 
intenses 
Atès que molts carrers i d’altres espais públics necessiten d’una millora urgent 
per millorar el benestar dels llançanencs i llançanenques 
Atès que l'Escola de Llançà està necessitada de manteniment i intervencions 
necessàries per un millor funcionament així com per millorar el benestar de 
l’alumnat i el professorat. 
Atès que aquest projecte “Projecte camp de futbol gespa artificial” privaria a 
l’escola d’una part del pati d’esbarjo ben necessari per nenes i nens  
 
Per tot això proposem el Ple els següents acords: 
 
Primer:  Prioritzar les intervencions/inversions necessàries, al Port i la Vila, per 
pal·liar i evitar les inundacions   
Segon:  Prioritzar el manteniment a l’edifici de l’Escola per millorar-ne el seu 
funcionament. 
Tercer: Incloure la participació ciutadana (LLEI 10/2014, del 26 de setembre, 
de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació 
ciutadana) en la tria de projectes i inversions que representin un cost igual o 
superior al 5% del pressupost municipal o que l’envergadura de l’inversió i/o 
infraestructura així es consideri, entre diferents opcions prèviament tractades 
en sessió plenària.    



Quart: Deixar sense efecte la licitació d’obres i tots els procediments endegats 
per dur a terme els tres projectes esmentats en la moció.  
Cinquè: Obrir un procés de participació ciutadana per a poder decidir on, quan 
i com es destinen els 480.274,40€ previstos per els projectes esmentats 
anteriorment.   
 
Fa ús de la paraula El Sr. Francesc Guisset, del grup municipal socialista, dient  
que han reflexionat sobre la Moció. Com deia el programa electoral és 
primordial escoltar la ciutadania de com invertir els diners públics, més quan 
com bé diu la Moció es parla d’una inversió de 480.000 € i una part va a crèdit. 
El seu grup està a favor atès que ell ha consultat molta gent del poble i els 
projectes que inclouen la Moció, cert és que hi ha gent a favor i hi ha 
detractors, i als tres primers punts de la Moció donen la raó a la motivació de la 
Moció ; d’altra banda entén que l’equip de govern té la majoria absoluta amb la 
qual cosa compta amb el suport popular i en tot cas, en base a la seva acció de 
govern i al balanç que es farà a les properes eleccions municipals sabran si 
han estat encertats en la priorització de les seves inversions. El Sr. Guisset  
està d’acord amb la priorització de les inversions tal com la cuina o les escoles 
o qüestions que ha presentant com a possible, però repeteix que no poden 
aprovar des del seu punt de vista, que l’equip de govern amb majoria absoluta 
es paralitzin les seves inversions, tal i com proposen els punts 4t i 5è. El seu 
grup està favor dels tres primers punts però no dels darrers, per tant, 
s’abstindran. 
 
El Sr. Guillem Cusí, del grup municipal d’ULL-AM, , expressa el vot a favor. 
 
El Sr. Josep Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, subscriu les paraules del 
Sr. Guisset  i diu que les prioritats de l’equip de govern són les que són i poden 
decidir, però s’abstindran pel tema de la participació ciutadana i esperen que 
aviat sigui possible. 
 
Demana la paraula la Sra. Anna M. Pujol , del grup municipal ICV, sobre el que 
ha dit el Sr. Guisset sobre la majoria de l’equip de govern, cal parlar de  
legalitat i cal parlar de legitimitat. Si se sumen els vots dels altres grups polítics 
sumen més vots els que no varen votar l’equip de govern. Per tant, la 
participació ciutadana és això. Molt legal però és legítim?. Per això no cal votar 
cada quatre anys, la nova política és poder votar i participar en la vida del 
poble. 
 
El Sr. Joan C. Mora, del grup municipal CiU, indica el vot en contra perquè 
entrarien en una contradicció. L’obra ja està licitada, el seu grup està obert a 
parlar-ne i fer participar la ciutadania. En la urbanització del casc antic fou un 
exemple, i en altres obres futures poden seure  i poden decidir. 
 
Amb dos vots a favor, dels grups municipals d’ULL-AM i ICV; set vots en 
contra, del grup municipal de CiU; i tres abstencions, del grup municipal 
socialista i del grup BMC, no prospera la Moció. 



 
 
9.4.- Moció davant les indemnitzacions del Projecte Castor. 
 
La Regidora del grup municipal d’ICV, Sra. Anna M. Pujol,  llegeix el text del 
dictamen. 
 
El Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-PM, diu que votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifestant el vot a 
favor  
 
El Sr. Josep Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indica el vot favorable. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Joan C. Mora, del grup municipal CiU, i expressa el 
vot favorable. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
El Projecte Castor és un magatzem de gas artificial, situat davant les costes de 
Castelló i Tarragona, concretament a Vinaròs (Baix Maestrat). El magatzem, 
propietat de l'empresa Escal UGS, aprofita un antic jaciment petrolífer esgotat 
als anys 70 per injectar gas natural a 1750m de profunditat sota el mar. Tot i 
l'elevat nombre de riscos que entreveia el projecte, la majoria dels quals tenen 
a veure amb la poca sensibilitat de l'empresa promotora al elaborar els estudis 
d'impacte ambiental i socioeconòmic, el magatzem va iniciar la seva activitat al 
maig del 2012. Una part del projecte Castor va ser finançada pel Banc Europeu 
d'Inversions (BEI)mitjançant els denominats "project bonds", amb el vistiplau de 
la Comissió Europea i amb part del pressupost de la UE. 
Al setembre del 2013 van començar a percebre's diversos moviments sísmics 
en l'entorn de la plataforma de Vinaròs (Castelló) i el dia 3 d'octubre es van 
registrar dos terratrèmols de 4,1 graus a la escala de Richter. En total, es tracta 
de més de 500 sismes que diversos grups d'experts han afirmat que són deguts 
a la activitat del Projecte Castor i a les injeccions de gas. El projecte depèn en 
la seva execució del Ministeri d'Indústria, que és en darrera instància qui té la 
potestat de fer-lo avançar o de frenar-lo, cosa que va fer provisionalment a rel 
d’aquests fets. Cal destacar, però, l'existència d'una clàusula entre el govern i 
Escal UGS en la que s'afirma que, en cas d'aturada del projecte, el govern 
hauria d'assumir-ne el deute. 
Aquest mes, el Consell de Ministres ha aprovat el “Real Decreto-ley 13/2014, 
de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el 
sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares” on estableix l'hibernació 
del magatzem subterrani de gas de Castor i en el qual es reconeix una 
compensació de 1.350 milions d'euros per a l'empresa promotora Escal, 
participada en un 66% per ACS (presidida per Florentino Pérez), aquesta 
compensació es carregarà al rebut del gas dels consumidors durant 30 anys i 
que ens acabarà costant més de 4.700 Milions d'euros. 



Atès que aquest és un projecte que mai hauria d’haver-se iniciat perquè no era 
ni necessari ni viable, i forma part d'un model energètic insostenible, basat en 
combustibles fòssils, que requereix de mega-infraestructures faraòniques, de 
gran cost, que solament beneficia als oligopolis, castiga a la ciutadania i 
dificulta l'engegada de polítiques alternatives d'eficiència energètica, 
autoconsum o energies renovables. 
Atès que una vegada més serà la ciutadania que acabi pagant els plats 
trencats d’una mala aposta política, per haver signat una clàusula en el 
contracte amb l’empresa en la qual obliga a l’Estat espanyol, i per tant, les 
persones contribuents, a fer-se càrrec del valor net de les instal·lacions, per a 
salvaguardar de pèrdues a la companyia. 
Atès que en un moment en que les companyies energètiques es renten les 
mans davant dels més de set milions de veïns i veïnes que no poden fer front al 
pagament de la llum, el gas i l’aigua, la ciutadania haurà de pagar durant 30 
anys l’enfonsament d’aquest projecte energètic; tal com es va fer amb la banca 
quan mentre estaven desnonant al veïnat, la ciutadania havia de salvar els 
bancs. 
Atès que el projecte Castor va ser finançat a través del Europe 2020 Project 
Bonds del BEI, projecte co-impulsat per la Comissió, i va ser el Banc Europeu 
d'Inversions, qui va contribuir al finançament. No pot ser que la troika revisi fins 
a l'últim cèntim que es gasta en pensions i que miri cap a un altra costat quan 
es dilapiden diners públics per un projecte que ha cofinançat la UE. 
Atès que el passat mes de novembre el Parlament de Catalunya va aprovar per 
unanimitat demanar al govern central l'aturada definitiva i el desmantellament 
del projecte Castor i ha recordat que es va comprometre a demanar al Govern 
que impulsés les accions necessàries per tal de no haver de pagar amb diner 
públic el valor net o residual de les instal·lacions. 
Atès que el Síndic de Greuges reclama que es revoqui qualsevol obligació 
econòmica dels consumidors, i exigeix que es presentin tots els estudis i 
informes pendents sobre la gestió i l'impacte del projecte abans de procedir a 
les indemnitzacions de les concessionàries 
 
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Instar al Govern central a retirar el Reial decret llei 13/2014, que 
compromet a la ciutadania amb la indemnització i que busqui altres solucions 
compensatòries, a més de desmantellar, tal com fa temps demana el veïnat 
afectat, les infraestructures del projecte, i de fer una aposta contundent per una 
política energètica sostenible, que respecti el veïnat i el medi ambient. 
Segon.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Congrés 
de Diputats i del Parlament de Catalunya, al President del Govern Espanyol, i a 
la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. 
 
 
9.5.- Moció per a l’adopció de mesures urgents per paliar la pobresa 
energètica. 
 



La Regidora del grup municipal d’ICV, Sra. Anna M. Pujol,  llegeix el text del 
dictamen. 
 
El Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-PM, diu que votaran a favor. 
 
El Sr. Josep Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indica el vot favorable. 
 
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifestant el vot a 
favor  
 
Fa ús de la paraula el Sr. Joan C. Mora, del grup municipal CiU, i expressa el 
vot favorable. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
La situació de crisi, atur i de retallades en drets socials està provocant un 
augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes persones per 
accedir a recursos i serveis bàsics, com l’aigua, la llum o el gas, necessaris per 
garantir unes condicions mínimes de vida digna. 
Aquestes persones pateixen l’anomenada “pobresa energètica” i 
majoritàriament són les que estan en situació d’atur, reben alguna prestació 
social reduïda o bé estan molt endeutades. Els col·lectius més vulnerables com 
els infants, la gent gran o persones amb malalties cròniques poden veure 
afectada la seva salut davant la impossibilitat de fer front al cost econòmic dels 
consum mínims per garantir l’habitabilitat, salubritat i higiene de casa seva.  
Un sistema en el qual les empreses privades subministradores no contemplen 
pèrdues davant la impossibilitat de pagament de part dels seus clients en 
situació de pobresa energètica. Els impagaments, avui dia, són assumits per 
les administracions públiques, especialment pels ajuntaments mitjançant el 
pagament de factures. Recursos públics destinats a finançar les pèrdues 
d’empreses privades. Ni les empreses assumeixen els impagaments, ni 
apliquen fórmules automàtiques de tarificació social, ni l’Estat els hi demana. La 
reforma del Sistema Elèctric a Espanya portada a terme pel govern de l’Estat 
no aporta cap solució a aquesta crua realitat, si més no, l’agreuja amb 
l’augment de tarifes.  
Finalment, al mes de juliol de 2014 i davant el panorama descrit, el Govern 
d’Espanya va aprovar aquesta reforma, que s’ha traduït en un increment de la 
factura dels subministraments bàsics, en especial de la llum. A tall d’exemple, 
la part fixe de la factura de la llum s’ha incrementat de forma alarmant des del 
2012: un 81,1%, de 127,7€ de mitjana per família i factura, a 231,23€ 
actualment. De fet, només en el darrer any aquest concepte ha augmentat un 
66%, el que implica que els usuaris amb menys consum han estat penalitzats al 
tenir que fer front al pagament de factures més elevades tot i no haver consumit 
més energia. 
Segons l’informe “Pobreza Energética 2014” de l’Associació de Ciències 
Ambientals, actualment, a Espanya hi ha 7 milions de persones en situació 
d’emergència davant l’amenaça de tall de subministres durant els propers 



mesos. D’aquests, 3 milions de persones es troben en situació de pobresa 
severa, 2,5 en risc d’exclusió social, i 200.000 famílies han perdut el bo social 
de la llum des del 2012. 
Actualment a Catalunya, un 10,9% de les llars catalanes no poden mantenir 
l’habitatge a una temperatura adequada (al voltant de 300.000 famílies i el 
doble respecte al 5,4% a l’inici de la crisi). La Taula del Tercer Sector ha alertat 
que el proper hivern aquestes xifres s’agreujaran si no s’actua. 
Tot i els esforços i recursos esmerçats pels governs locals, considerem que 
aquesta greu problemàtica necessita d’una acció coordinada, justa i decidida 
per part del Govern de la Generalitat com del Govern d’Espanya per garantir 
els subministraments bàsics de la població en situació de vulnerabilitat. 
De moment, les iniciatives del Govern de l’Estat no han fet més que augmentar 
el cost dels subministraments, en especial de l’electricitat.  
Fins el moment, l’única iniciativa per part del Govern de la Generalitat ha estat 
el Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre, conegut com “Decret de treva 
hivernal”. Des de la seva vigència al desembre de l’any passat, només 500 
famílies a Catalunya n’han fet ús, ja que no significava el pagament de les 
factures, sinó el seu ajornament. A més, el Govern de l’Estat ha recorregut 
aquest Decret davant el Tribunal Constitucional, que l’ha admès a tràmit i que 
provoca la seva suspensió automàtica.  
Per la situació exposada, perquè considerem que tant els governs autonòmics 
com estatals han de prendre mesures urgents per posar fre al que considerem 
un atac frontal a la cohesió social i a la igualtat d’oportunitats de les nostres 
ciutats i pobles, i perquè la situació de pobresa energètica agreuja encara més 
la situació de moltes  famílies al nostre municipi, el Ple de  l’Ajuntament  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Rebutjar enèrgicament la suspensió del Tribunal Constitucional a 
partir del recurs interposat pel Govern de l’Estat contra el Decret Llei 6/2013, de 
23 de desembre del Govern de la Generalitat, conegut com “Decret de treva 
hivernal”. 
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a declarar la llum, l’aigua, els gas, el butà i 
el propà com a Dret Social Bàsic. 
Tercer.- Demanar al Govern de l’Estat a aplicar un IVA reduït als 
subministraments, que en aquest moment és del 21%. 
Quart.- Reclamar que els consumidors en situació de vulnerabilitat accedeixin 
a una tarifa social en funció dels seus ingressos i no del mercat, i que la 
diferència entre la tarifa social i el consum real es financi a càrrec dels 
Pressupostos Generals de l’Estat. 
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, de forma imminent, adopti 
les mesures necessàries per evitar el tall de subministraments a l’hivern per a 
qui es trobi en situació de pobresa energètica, promovent el pagament, que no 
l’aplaçament, dels consums pendents a càrrec dels pressupostos de la 
Generalitat. 
 
 



9.6.- Moció sobre la llicència esportiva espanyola única 
 
El Regidor del grup municipal d’ULL-AM, Sr. Cusí, llegeix el text del dictamen. 
(...) 
 
El Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-PM, manifesta que voten a 
favor. 
 
El Sr. Josep Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indica el vot favorable. 
 
Intervé La Regidora del grup municipal d’ICV, Sra. Anna M. Pujol, dient que el 
vot és a favor  
 
Fa ús de la paraula el Sr. Joan C. Mora, del grup municipal CiU, i expressa el 
vot favorable. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
En el BOE núm. 226, del passat 17 de setembre, es va publicar la Llei 15/2014 
de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa 
per la qual es modifica, en el seu article 23, l’apartat 4 de la Llei 10/1990 del 
“Deporte”, de 15 d’octubre, i introdueix legalment la llicència esportiva única. 
Aquesta modificació legislativa és contrària a la legislació catalana que regula 
la llicència esportiva, específicament l’art. 149 i ss. del Decret 58/2010 de 4 de 
maig, modificat pel Decret 55/2012,  de les entitats esportives de Catalunya. 
Per aquest motiu Esquerra Republicana en el passat debat de política general 
va proposar al Parlament de Catalunya instar el Govern a plantejar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la nova legislació espanyola pel fet d’envair la 
competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports. 
Cal que el món de l’esport català consideri també la necessitat de demanar al 
Govern que presenti aquest recurs d’inconstitucionalitat de l’article 23 de la la 
Llei 15/2014, així com la seva suspensió cautelar, pel fet d’envair la 
competència exclusiva en matèria d’esports establerta a l’article 134.1.d) de 
l’Estatut. L’aplicació de la llicència única comporta una modificació del sistema 
de llicències esportives que regeix en cada comunitat autònoma i esdevé una 
pèrdua de llibertat i autonomia de les federacions autonòmiques i un augment 
de poder de les espanyoles. 
El sistema espanyol de la llicència única té com objectiu una millora d’ingressos 
de les federacions espanyoles a càrrec dels esportistes, clubs i federacions 
autonòmiques que hauran de fer-se càrrec de les mateixes. En aquest sentit, la 
implantació d’aquesta llicència única suposarà un augment de preu de les 
llicències i desmotivarà les federacions autonòmiques a tenir un calendari 
competitiu solvent, en perjudici dels seus propis clubs i esportistes, que podrà 
ser compartit –sense més- per esportistes i clubs d’altres autonomies. 
La llicència única aprovada no serà pràcticament d’aplicació fins que es 
desenvolupi reglamentàriament, tot i que la mateixa llei preveu la seva entrada 
en vigor pel ú de juny de 2015. Però ja des d’ara cal preveure des del món de 



l’esport català una resposta eficaç, i a tots els nivells, contra aquest invasió 
competencial que laminarà l’economia i trencarà el precari equilibri existent 
entre les federacions catalanes i les espanyoles. 
Certament, la única resposta global a aquest procés de recentralització de 
l’Estat espanyol i el menysteniment progressiu de l’esport català és la 
consolidació del Procés Sobiranista de Catalunya i l’assoliment de la plena 
independència del país com a condició per a poder dotar-nos d’un sistema 
esportiu que respongui a les necessitats de l’esport català. 
Mentrestant es desenvolupa aquest procés caldrà que el mateix món de 
l’esport català estudiï les estratègies legals, associatives i esportives a fi de fer 
front a aquest procés recentralitzador de l’Estat i d’introduir els mecanismes 
que ens permetin, des de la màxima unitat de projecte i d’acció, mantenir i 
millorar el nostre sistema esportiu i competitiu. 
 
Per tots aquests motius, el Ple municipal acorda: 
 
Primer.- Expressar el rebuig al sistema de la llicència esportiva única, aprovat 
per l’Estat espanyol, en tant que comportarà que els nostres esportistes, clubs i 
federacions veuran afeblida la seva autonomia, perjudicada la seva economia i 
disminuïda la seva capacitat per a gestionar l’esport català.   
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a presentar un recurs 
d’inconstitucionalitat a l’article 23 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, 
així com la seva suspensió cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva 
de la Generalitat en matèria d’esports. 
Tercer.- Fer una crida al teixit esportiu català a dur a terme , amb la màxima 
unitat d’acció, les estratègies legals, associatives i esportives a portar a terme 
amb la finalitat d’aturar el procés recentralitzador en l’àmbit esportiu que pretén 
l’Estat amb la llicència esportiva espanyola única. 
Quart.- Notificar aquests acords a la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i a les entitats esportives 
locals.   
 
 
9.7.- Moció de declaració de responsabilitat pel 9N 
 
El Regidor del grup municipal d’ULL-AM, Sr. Cusí, manifesta que no va 
acceptar la proposta d’esmena i presenta la Moció inicialment presentada. Tot 
seguit  llegeix el text del dictamen. 
 
Intervé el Sr.  Francesc Guisset, del grup municipal PSC-PM, dient que abans 
de posicionar-se  vol preguntar al Sr. Cusí  si s’està dient per part dels fiscals 
de Catalunya que no hi ha delicte, perquè ara es presenta una Moció per donar 
suport a les persones que diuen que pot haver-hi delicte?. Reconeixen l’autoria 
i se’ls vol donar suport. 
 



La Sra. Anna M. Pujol diu que és perquè el Fiscal General de l’Estat ha obligat 
al Fiscal General de Catalunya a presentar-la, li sembla que és obvi. 
 
El Sr. Guisset replica que s’ha de votar  una Moció que dóna la raó al Fiscal 
General de l’Estat, ja que  acceptar l’autoria d’un delicte que no existeix, no ho 
entén. 
 
El Sr. Cusí diu que lògicament, com en altres ajuntaments i corporacions, com 
el Parlament, no serien els primers en autoinculpar-se en aquest sentit, 
l’autoinculpació no és obligatòria, només els que votin a favor, ells ho presenten 
com un gest de suport al President i  les persones que ja estan inculpades i 
lògicament amb les conseqüències que se’n derivin. 
 
Continua el Sr. Guisset manifestant que no voten a favor. Donen suport al 
President i a la gent que se li imputi un delicte però no poden donar suport 
animant a la gent que es vagi inculpant en un delicte que no existeix. El seu 
grup està a favor del Fiscal General de Catalunya, creuen que no se li pot 
imputar delicte de desobediència, prevaricació, malversació de fons i usurpació 
de funcions per convocar la consulta; el seu grup nega el fet delictiu ja 
d’entrada i en aquest sentit voten en contra. Altre tema és que no sap fins a 
quin punt el Secretari pot recollir autoinculpacions, pensa que qui ho vulgui fer 
que vagi al TSJC o Jutjat d’Instrucció que pertoqui i la presenti allà, les 
autoinculpacions són personals, aquí en el Ple municipal són càrrecs públics, i 
fer-ho aquí li sembla una irresponsabilitat. Qui vulgui que entregui l’acta de 
Regidor i vagi a autoinculpa-se als tribunals que pertoquin. Entenen que la 
Moció no la poden votar a favor. 
 
La Sra. Pujol manifesta que la Moció l’han preparada juristes i costa entre ells 
també posar-se d’acord. 
El Sr. Guisset replica que ells no dirà al Sr. Mas que ha comès delicte, ni 
l’inculparà ni dirà que és coautor d’un delicte que no ha comès. 
 
El Sr. Josep Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que creu que delicte 
no n’hi ha però per si de cas, i per respecte al Sr. Mas i als ajuntament i les 
persones que s’han inculpat, per si hi ha imputació, ell s’autoinculpa a títol 
personal i a títol polític. 
 
Intervé l’Alcalde, exposant el posicionament del seu grup dient que lamenta que 
no acceptessin la Moció esmenada ja que en certa manera blindava el vot 
públic que avui es farà. Aquesta era una Moció presentada amb el benentès  
que qualsevol Regidor podia autoinculpar-se davant el Secretari; això és un 
acte  de suport al President de la Generalitat i que és del seu partit, però CiU és 
una confederació on hi ha disparitat de criteris. Ell ja està autoinculpat des de fa 
quinze dies, per tant se suma als que avui s’autoinculpin i ara el seu grup 
s’abstindrà perquè han presentat una Moció en què tothom de manera 
individual tenia la potestat d’autoinculpar-se; si s’hagués acceptat aquella 
Moció, cosa que lamenta, s’haguessin estalviat el debat que troba positiu, però 



insisteix que sempre s’ha de situar en autoincupacions personals de cada 
Regidor i Regidora; el seu grup s’abstindrà preveient també que amb 
l’abstenció prosperarà la Moció. 
 
Després d’una àmplia deliberació i sotmesa la proposta a votació, amb tres vots 
a favor: del Sr. Guillem Cusí i Batlle, del grup municipal ULL-AM; del Sr. Josep 
Ortiz de Zárate i Perals, del grup municipal BMC; i de la Sra. Anna M. Pujol i 
Llosa, del grup municipal d’ICV; dos vots en contra, del grup municipal 
socialista; i set abstencions, del grup municipal de CiU; el Ple de l’Ajuntament 
aprova: 
 
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta 
van interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del 
Parlament i alguns membres del govern.  
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses 
declaracions va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el 
president de la Generalitat i alguns membres del Govern de la Generalitat si no 
s’aturava l’organització del 9N, tot i que, finalment, no la va interposar. 
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de 
Catalunya perquè interposés una querella 
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions 
difoses pels mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia 
actuava al seu dictat, cosa que posa en entredit la necessària i obligada 
separació de poders en un estat de dret. 
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya 
van decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenia que 
no es donaven les raons jurídiques que ho motivessin. 
Lluny de renunciar a la seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta 
de Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva 
decisió, i acabar interposant una querella contra el president Mas, la 
vicepresidenta Ortega i la consellera Rigau per la presumpta comissió de 
delictes de desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions 
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del 
Govern de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquesta cas la Fiscalia, en 
una clara instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó 
jurídica.  
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant 
l’èxit es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat en 
favor de les llibertats dels país.  
També va ser possible gràcies a la col•laboració d’alcaldes i regidors que van 
destinar també aquestes hores, i amb la seva complicitat va ser possible 
disposar d’infraestructures tècniques que fessin possible la jornada de 
participació del dia 9N 
La querella contra els membres del Govern és una querella representativa, ja 
que davant la impossibilitat, i la irracionalitat, de presentar una querella contra 
tots els voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra membres del Govern. A 



la vista dels fets doncs, i per aclarir qui són els autèntics responsables de la 
celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la seva 
declaració en seu judicial.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents 
acords: 
 
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar 
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les 
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions 
que s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern 
derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic. 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes 
corresponents, i al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
9.8.- Moció per celebrar un procés participatiu a l’hora de decidir 
projectes d’especial impacte en el municipi. 
 
El Regidor del grup municipal d’ULL-AM, Sr. Cusí, llegeix el següent dictamen: 
 
El foment de la participació ciutadana ha de ser una prioritat per a qualsevol 
govern municipal, que regenta l’administració més propera al ciutadà. 
En tots els àmbits del consistori s’hauria de tenir en compte aquest aspecte de 
la participació, fomentant-la i practicant-la de forma real i efectiva, positivitzant-
la i extraient-ne oportunitats i bones pràctiques. 
Als municipis sovint es realitzen obres que generen gran impacte al conjunt de 
la població, un impacte urbanístic, econòmic i/o social. Així doncs, poden ser 
projectes amb una dotació pressupostària elevada que fa que una gran 
quantitat de recursos vagin destinats a dits projectes 
Els projectes importants, doncs, és interessant que tinguin un suport popular 
significatiu, per així fer sentir més partícip al ciutadà del seu propi entorn. 
Atenent que un dels Principis generals de l’actuació urbanística que determina 
el Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
recollit en els seu article 8, Publicitat i participació en els processos de 
planejament i de gestió urbanístics, disposa, en el seu punt 1, que s’han de 
garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d‘informació i de participació de la 
ciutadania en els processos urbanístics de planejament i gestió. 
Atès que creiem oportú que la Publicitat i participació s’han de garantir i 
fomentar també ens els projectes d’urbanització que es duguin a terme des 
d’aquest ajuntament i que hauria de ser un dret fonamental per a tots els 
llançanencs i llançanenques.  
 
Per això, el Grup Municipal d’Unió Llançanenca (ERC) i el grup municipal 
d’ICV, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 



Primer.- Que el Govern Municipal consulti als veïns mitjançant un procés 
participatiu quan les obres a realitzar siguin d’especial impacte urbanístic, 
econòmic i/o social al municipi. 
Segon.- Iniciar un procés de participació ciutadana, a través de la consulta 
popular, sobre els projectes d’urbanització iniciats enguany.   
Tercer.- Iniciar una campanya informativa entre la ciutadania per explicar 
aquests projectes urbanístics en la seva totalitat, i alhora, informar i fer 
publicitat de la celebració d’una consulta popular, per decidir el futur d’aquests 
projectes urbanístics en el nostre municipi. 
Quart.- Que el resultat de la consulta popular sigui vinculant. 
 
 
Intervé el Sr. Francesc Guisset , del grup municipal PSC-PM, indicant el  vot  a 
favor. 
 
El Sr. Josep Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta que vota a 
favor. 
 
La Sra. Anna M. Pujol , del grup municipal ICV, indicant el vot favorable  
 
Fa ús de la paraula el Sr. Joan C. Mora, del grup municipal CiU, expressa el vot 
en contra amb el benentes que en el futur si s’han de fer inversions de gran 
“calat” i cal un consens, resten oberts al diàleg. 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb cinc vots a favor, dels grups municipals del 
PSC-PM, d’ULL-AM, del BMC i d’ICV; i set vots en contra del grup municipal de 
CiU, no prospera la moció. 
 
 
9.9.- Moció donant suport a la declaració unilateral d’independència. 
 
El Sr. Josep Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que la motivació és 
tot el temps que fa que es nega la paraula democràtica al poble de Catalunya. 
Tot seguit   llegeix el següent dictamen: 
 
El poble català és una nació mil·lenària composada de diferents entitats 
històriques que formen els Països Catalans. Una de les parts de la nació 
catalana, que alhora és el nucli on s’originà la mateixa nació, és el Principat de 
Catalunya, antiga entitat sobirana reconeguda internacionalment durant tota 
l’Edat Mitjana i gran part de l’Edat Moderna. 
El Principat de Catalunya porta tres-cents anys sota el jou del Regne 
d’Espanya: ocupat el 1714 militarment, i de nou el 1814 s’aboliren les seves 
Constitucions  i se li imposaren unes lleis estrangeres, mentre se’l passà  a 
explotar econòmicament. Aquesta situació de domini espanyol encara perdura, 
tot i que ara el Regne d’Espanya es disfressi de democràcia. 
Darrerament, a Catalunya ha crescut la consciència que hem de recuperar la 
sobirania nacional perduda –i arrabassada per les armes-, i ja hi ha una majoria 



social del poble català que vol la Independència respecte Espanya, cosa que 
demostren les darreres mobilitzacions socials massives. Per contra, l’Estat 
espanyol vulnera els drets humans dels catalans i priva que el poble català 
exerceixi el dret a l’autodeterminació amb naturalitat, tal i com defensa 
l’Organització de les Nacions Unides en els seus principis fundacionals que 
versen sobre les llibertats dels pobles. Espanya sempre ha optat per imposar, 
colonitzar i explotar, en comptes de negociar i dialogar. 
Recentment el Parlament i el Govern de la Generalitat de Catalunya havien 
convocat una consulta popular no referendària que pretenia preguntar sobre la 
Independència de Catalunya als seus ciutadans. L’ Estat espanyol ha impedit la 
consulta per a què els Catalans no puguin decidir lliurement el seu futur polític. 
Les autoritats catalanes han optat per no fer la consulta tal i com estava 
plantejada, optant per un procés participatiu, plantejat en termes de mobilització 
popular, però sense generar un mandat democràtic i, per tant, cal cercar altres 
vies per assolir la independència de Catalunya. 
Atesa la delicada situació actual del país, després del bloqueig de la via de la 
consulta tal i com estava plantejada, i davant de la preocupació pel nostre futur 
nacional sota l’ofec i espoli constant per part d’Espanya. 
Atès que un cop demostrat que mitjançant la via del referèndum no s’exercirà el 
dret a l’autodeterminació, i que l’únic camí que li queda a Catalunya per 
esdevenir independent és mitjançant una Declaració Unilateral d’Independència 
per part del Parlament de Catalunya 
 
És per tots aquests motius que es proposa al Ple de l’Ajuntament els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar al Parlament, el Govern de la Generalitat i als agents polítics i 
socials, a emprendre totes les iniciatives legals i polítiques per assolir la 
Declaració Unilateral d’Independència com a màxim el 23 d’abril de 2015. 
Segon.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, als Grups 
Parlamentaris, al President del Govern de la Generalitat i a les entitats 
representades al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Francesc Guisset , del grup municipal PSC-PM, que 
el seu grup, per tot el manifestat, votarà en contra però felicita l’ Alcalde que 
com a Diputat  sembla  que el volen a la presó ara per delicte de sedició;  el 
seu grup no creu que sigui el millor per al poble de Catalunya la declaració 
unilateral d’independència ja que  està a favor de l’Estat federal i s’aplicarien 
l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
 
L’Alcalde pregunta, per al.lusions, perquè el volen a la presó. 
El Sr. Guisset li respon que aquesta declaració pot portar-lo allà. 
L’Alcalde indica que depèn de  si prospera la Moció i del vot emès. 
 



El Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifesta que votaran a favor 
matisant que són partidaris de la independència de Catalunya, però que la DUI 
no seria la seva prioritat ara per ara, i sabem que qualsevol procés per a la 
independència acabarà en una DUI com a altres estats membre a Europa dels 
dels anys 90 fins al dia d’avui. 
 
La Sra. Anna M. Pujol , del grup municipal ICV, indicant la seva abstenció. 
 
L’Alcalde manifesta que, essent coherent amb el tema de la DUI, que no l’han 
vista clara des del seu orígen,  s’abstindran. 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb dos vots a favor, dels grups municipals 
d’ULL-AM i del BMC; dos vots en contra, del grup municipal del PSC-PM; i vuit 
abstencions, dels grups municipals de CiU i d’ICV, no prospera la moció perquè 
no compta amb el vot de qualitat a favor de l’Alcalde. 
 
 
10.- Assumptes urgents 
 
No se’n presenten. 
 
 
11.- Precs i preguntes 
 
11.1 Registre d’ Entrada núm. 8604 
 
La Sra. Sílvia Barris, del  grup municipal PSC-PM ,  presenta la següent  relació 
de preguntes: 
 
“MOTIVACIÓ 
Arran del temporal de llevant que hem patit, 
 
DEMANEM 
1- Que portem molt temps demanant que l’ACA actuï per netejar i 
desbrossar el tram final de la riera i no s’ha dut mai a terme, sempre obtenim la 
mateixa resposta, que no hi ha pressupost i els veïns de la zona segueixen 
patint inundacions cada cop que plou. Així doncs, hem de permetre que sota el 
pont de la riera en el St. Carles, pas per què l’aigua tingui sortida cap al mar, 
fins i tot hi creixen arbres? 
 
Aquí fa un incís per manifestar que ja s’ha netejat però demana aclariments. 
 
2- Quin pla de neteja s’ha dut a terme per retirar tota la brossa i deixalles 
que el  temporal de llevant ha deixat a les nostres platges. 
3- A quines platges s’ha actuat 



4- Quin criteri s’ha seguit, per amuntegar a la platja tota la brossa i restes 
del temporal juntament amb la sorra que cada any els llançanencs paguem per 
regenerar la platja del Port i on s’ha portat.” 

 
El Sr. Joaquim González, regidor de l’Àrea, respon que s’ha tractat amb el Sr. 
Jordi Agustí, de l’ACA, ja que sempre contestaven que per tema econòmic no 
podia actuar i ara es fa una neteja directa amb empreses, per trams  fins al 
punt de fusta, i l’últim tram de la riera per la seva força ja surt a mar, no seria el 
problema més greu; amb el Sr. Agustí s’intenta arribar a uns petits acords,  
sobre el Pla de neteja. El dia següent de la llevantada es valoren danys, i 
s’actua a les platges en línia de costa i es retira el gran i els plàstics, i es 
portaria a deixalleria però el camí també estava en mal estat, es va acumular el 
residu deixant-lo a la platja fins que es pogués passar cap a la deixalleria, però 
amb la forta tramuntana el petit residu com trossos de fusta  podia fer danys als 
operaris, amb la maquinària s’aixecava més sorra i ara s’haurà d’actuar al Port, 
així com a la Farella i Grifeu, però fins que les tramuntanades no passin, no es 
pot regenerar correctament, s’ha de treballar durant uns quinze dies i els criteris 
són els de llevantades, es valora i actua en aquell moment, primer a les zones 
principals i després les secundàries.  
La Sra. Barris pregunta perquè es desborda la riera en el tram final, inundant 
alguns baixos i soterranis d’edificis. 
El Sr. González explica que amb les llevantades l’aigua de mar entra cap a la 
riera, i l’increment d’aigua ocasiona que es desbordi  i inundi les zones del 
marges; el que està molt clar és que es poden netejar alguns trams però a 
l’últim tram de la riera no s’autoritza cap actuació per part de l’ACA. 
La Sra. Barris insisteix què ocorre amb la sorra de les platges 
El Sr. González diu que hi ha molt de residu plàstic a tota la costa, algunes 
zones s’ha emportat el material que és molt prim i esmicolat. 
La Sra. Barris diu que a TV3 s’ha vist pobles on ho recullen a ma,  
 

 

11.2 Registre d’ Entrada núm. 8632 
 
El Sr. Guillem Cusí, del  grup municipal ULL-AM ,  formula les següents 
preguntes: 
 
1.- Agrairiem que ens expliquissin le posicionament de l ‘Ajuntament al PRUG 
del Cap de Creus i si l’ajuntament ha presentat al.legacions al PRUG. 
 
Respon el Sr. Joan C. Mora afirmativament, dins el termini dels 45 dies que 
disposaven. El posicionament és negociar amb consens per redactar el PRUG 
però la sorpresa com a altres municipis del Cap de Creus és que no fou així.  
Llançà es va posicionar en el tema públic i també hi ha el tema de privat, de 
gent que està directament implicada pel PRUG. 
 
El Sr. Cusí diu que en premsa va publicar-se la presentació conjunta de 
diferents municipis i Llançà no hi era: Colera, Port de la Selva, Cadaqués i 



Roses i va sobtar que Llançà no hi era com a al.legant i era un dels municipis 
més afectats pel PRUG. L’altre tema és si realment es fa tot el que es projecta, 
si hi ha el consens de tots els agents implicats prega que es torni a fer 
l’elaboració del PRUG amb tots els agents implicats i a nivell municipal que es 
pugui trobar un sistema per explicar com funcionar, què poden aportar, com 
podem fer qualsevol gestió i poder aportar el que considerin oportú, si s’acaba 
aprovant. 
El Sr. Mora contesta que quedi clar que l’Ajuntament de Llançà des del primer 
dia va ser-hi,  ja fos per mitjà de la Junta rectora del Parc Natural del Cap de 
Creus o altres ajuntament que tenen vinculació directa marítima i es van 
personar, cosa que no volia dir que no s’hi estès. Ell personalment estava a les 
reunions i era representant de l’ajuntament designat, Colera en canvi no havia 
estat però el seu Alcalde té un centre d’immersió i s’havia cedit la sala de 
l’Oficina de Turisme per reunions amb els centres d’immersió. Pel que fa al 
tema públic vol que tinguin constància que l’Ajuntament de Llançà ha deixat 
gestionar als tres ajuntaments més directament afectats;  i quant al tema privat, 
se’ls informarà com s’ha fet actualment, es va enviar informació i trucant a 
empreses i entitats com Confraria, Lloguers d’embarcacions, etc.. podien 
comptar amb l’ajuda del Secretari municipal per presentar les seves 
al.legacions o reclamacions. 
 
 
2.- Agrairíem que ens expliquessin si ja hi ha resolució judicial en el cas de la 
casa enderrocada de Grifeu o hi ha alguna novetat al respecte 
 
L’alcalde contesta negativament, que tot està igual, pendents de la resolució 
final. 
 

 

3.- Prec: demanen que es duguin a terme els acords presos en el Ple del 
passat mes de febrer de 2012, sobre aprovació i actualització del ROM. 
 
L’Alcalde manifesta que hi ha dos grups municipals que han presentat 
al.legacions i quan es resolguin se’ls informarà. 
El Sr. Cusí replica que els acord que varen aprovar per unanimitat eren bastant 
explícits, varen cedir una mica en els terminis i creu que seria bo i oportú, 
després de 2 anys que s’aprovés el nou ROM abans de final de legislatura, 
demana un compromís. 
L’Alcalde diu que veient les al.legacions presentades a gairebé tot el text i el 
que era inicialment, cal que tingui una validesa amb la tramitació oportuna. 
El Sr. Cusí insisteix que es podria crear la Comissió d’estudi amb un 
representant de cada grup si fos possible, en tot cas, considera que ja s’han 
excedit en el temps per poder-ho fer. 
 
4.- Agrairiem que el Regidor de Serveis i infraestructures fes una valoració dels 
possibles danys dels aiguats del passat cap de setmana i de principi d’agost 
d’enguany 



 

El Sr. González diu que encara s’està valorant i que malgrat la feina del  
personal de la Brigada, el cost major dels treballs de neteja dependran de 
l’empresa FCC. 
 
5.- Agrairíem que ens informéssin de totes les obres i inversions previstes per a 
l’any 2015, els pressupost d’aquestes i els terminis d’execució. 
 
L’Alcalde contesta que disposen del pressupost on estan incloses les 
inversions i el terminis s’informaran en funció de les disponibilitats econòmiques 
i dels terminis d’execució, el següent tràmit que cal realitzar ara és l’aprovació 
definitiva del pressupost. 
 
 
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 
nou del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de llegida i 
trobada conforme, signen els Regidors i les Regidores assistents amb mi, el 
Secretari, que certifico. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


